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Упродовж січня-березня 2021 року до бюджету Апостолівської міської 
територіальної громади надійшло доходів у сумі 47662,8 тис.гривень, що 

становить 23,3% до річного плану та 99,7% до фактичних надходжень січня-

грудня 2020 року. До загального фонду надійшло 45507,8 тис.гривень, до 

спеціального – 2155,0 тис.гривень. 

У структурі запланованих доходів трансферти з інших бюджетів 

становлять 44,4% - 90641,6 тис.гривень, що на 1,9% або на 1715,5 тис.гривень 

менше, ніж надійшло до бюджету громади протягом січня-грудня 2020 року. 

 

 
 

Найбільшу питому вагу у складі дотацій і субвенцій з інших бюджетів 

посідає освітня субвенція з держбюджету, надходження якої становитимуть у 

2021 році 70181,9 тис.гривень або понад ¾ від усіх трансфертів. Базової 

дотації з держбюджету надійде в сумі 9912,0 тис.гривень, або 10,9% від обсягу 

трансфертів, які планується залучити до бюджету громади. На утримання 

Базова дотація
9 912 000 

10,9%

Освітня субвенція з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам

70 181 900 
77,4%

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
3 591 000 

4,0%

Інші дотації з 
місцевого бюджету

430 130 
0,5%

Субвенція з місцевого 
бюджету на 

здійснення переданих 
видатків у сфері освіти 

за рахунок коштів 
освітньої субвенції

1 173 187 
1,3%

Субвенція з місцевого 
бюджету на надання 
державної підтримки 
особам з особливими 
освітніми потребами 

за рахунок відповідної 
субвенції з державного 

бюджету
314 692 

0,3%

Субвенція з місцевого 
бюджету на утримання 

об`єктів спільного 
користування чи 

ліквідацію негативних 
наслідків діяльності 
об`єктів спільного 

користування
2 678 656 

3,0%

Інші субвенції з 
місцевого бюджету

1 240 538 
1,4%

Субвенція з місцевого 
бюджету на 

здійснення підтримки 
окремих закладів та 

заходів у системі 
охорони здоров`я за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету
1 119 461 

1,2%

Діаграма 1-доходи.

Структура затверджених міжбюджетних трансфертів 

загального фонду бюджету Апостолівської МТГ

на 2021 рік
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закладів освіти і охорони здоров’я надійде 3591,0 тис.гривень додаткової 

дотації з держбюджету (4,0% від усіх міжбюджетних трансфертів). Інші 

трансферти, обсяг яких затверджено в сумі 6956,7 тис.гривень, а питома вага 
не перевищує 7,7% в структурі цільових субвенцій і дотацій, являють собою 

кошти на утримання об’єктів спільного користування, інклюзивно-ресурсного 

центру, придбання інсуліну для хворих на цукровий діабет. 

 
Моніторинг трансфертів у січні-березні 2020-2021 років свідчить про 

збільшення надходжень більшості субвенцій і дотацій, отриманих міським 

бюджетом у І кварталі поточного року. Скорочення надходжень відбулося по: 

медичній субвенції з держбюджету (яка не передбачена цього року у 

зв’язку з переведенням закладів вторинної медичної допомоги на пряме 
фінансування до Національної служби здоров’я); 

1 404 000

11 718 800

4 118 400

2 617 247

141 217

216 530

58 833

4 595 848

1 374 130

84 880

0

2 478 000

14 822 300

0

2 693 250

49 795

247 774

46 785

0

816 570

362 012

559 731

0 10 000 000 20 000 000

БАЗОВА ДОТАЦІЯ

ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ 
БЮДЖЕТАМ

МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ 
БЮДЖЕТАМ

ДОТАЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДАНИХ З 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ВИДАТКІВ З УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ЗА РАХУНОК ВІДПОВІДНОЇ ДОДАТКОВОЇ …

ІНШІ ДОТАЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДАНИХ 
ВИДАТКІВ У СФЕРІ ОСВІТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ОСВІТНЬОЇ 

СУБВЕНЦІЇ

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ПІДТРИМКИ ОСОБАМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗА 

РАХУНОК ВІДПОВІДНОЇ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДАНИХ 
ВИДАТКІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ЗА РАХУНОК КОШТІВ 

МЕДИЧНОЇ СУБВЕНЦІЇ,

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА УТРИМАННЯ ОБ`ЄКТІВ 
СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЧИ ЛІКВІДАЦІЮ НЕГАТИВНИХ 

НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ`ЄКТІВ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

ІНШІ СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПІДТРИМКИ 
ОКРЕМИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЗАХОДІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ЗА 

РАХУНОК ВІДПОВІДНОЇ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Діаграма 2-доходи.

Динаміка міжбюджетних трансфертів загального фонду 
бюджету Апостолівської МТГ

у січні-березні 2020-2021 років, гривень

січень-березень 2021 року січень-березень 2020 року
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субвенції на утримання об’єктів спільного користування та іншій дотації 
(через недофінансування окремими громадами видатків на утримання 

неповнолітніх в центрі соціально-психологічної реабілітації). 
 

 
За станом на 01 квітня п.р. до бюджету громади мобілізовано: 

 14822,3 тис.гривень освітньої субвенції з держбюджету; 

 2478,0 тис.гривень базової дотації з держбюджету; 

 2693,2 тис.гривень додаткової дотації на здійснення переданих з 
держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 

2693,3 тис.гривень; 
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ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ

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 …

ІНШІ ДОТАЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ 
ПЕРЕДАНИХ ВИДАТКІВ У СФЕРІ ОСВІТИ ЗА РАХУНОК 

КОШТІВ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА НАДАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОСОБАМ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗА РАХУНОК ВІДПОВІДНОЇ 

СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА УТРИМАННЯ 
ОБ`ЄКТІВ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЧИ ЛІКВІДАЦІЮ 

НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ`ЄКТІВ 
СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

ІНШІ СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ 
ПІДТРИМКИ ОКРЕМИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЗАХОДІВ У СИСТЕМІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ЗА РАХУНОК ВІДПОВІДНОЇ 
СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Діаграма 3-доходи.

Планові та фактичні надходження міжбюджетних трансфертів 
загального фонду бюджету Апостолівської МТГ

у січні-березні 2021 року, гривень

Надійшло у січні-березні 2021 року План на 2021 рік
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 866,4 тис.гривень субвенції та дотації на утримання об’єктів спільного 

користування з інших місцевих бюджетів; 

 559,7 тис.гривень субвенції з держбюджету на придбання інсулінів для 

хворих на цукровий діабет; 
 362,0 тис.гривень іншої субвенції з інших місцевих бюджетів (придбання 

інсулінів для хворих на цукровий діабет; утримання центру соціально-

психологічної реабілітації дітей; 

 247,8 тис.гривень субвенції з держбюджету на утримання інклюзивно-

ресурсного центру; 

 46,8 тис.гривень субвенції з держбюджету на на наданння державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами. 

 

Власні доходи загального фонду бюджету Апостолівської міської 
територіальної громади заплановано в сумі 108763,6 тис. гривень, що на 11,4% 

або на 11087,5 тис. гривень перевищує фактичні надходження січня-грудня                    

2020 року. За три місяці поточного року фактичні надходження становлять 

23431,6 тис. гривень, що на 5,1% перевищує планові показники першого 

кварталу, і на 3009,6 тис.гривень або на 14,7% більше, ніж надійшло у                   

І кварталі 2020 року. 

Найбільшим бюджетоутворюючим податком традиційно є податок на 

доходи фізичних осіб. Його планується отримати в бюджеті цього року в сумі 
62844,3 тис. гривень, це 57,8% від усіх запланованих доходів. В порівнянні з 
попереднім роком запланований приріст надходжень цього податку в сумі  
6247,2 тис. гривень або + 11,0%.  

Плати за землю та єдиного податку, які сумарно становлять третину 

запланованих доходів бюджету громади, планується залучити в обсязі 36365,5 

тис. гривень. Так, плати за землю в порівнянні з попереднім роком планується 

додатково залучити в сумі 3016,6 тис. гривень (+19,6%), у тому числі й за 

рахунок проведення аукціонів з права продажу оренди тринадцяти земельних 

ділянок. Надходження єдиного податку прогнозовано зростуть щонайменше на 
9,1%, що зумовлено зміною розмірів прожиткового мінімуму (для платників І 
групи), мінімальної заробітної плати (для платників ІІ групи) та індексом 

споживчих цін (для платників ІІІ групи). 

Акцизного податку, питома вага якого становить у структурі 
затверджених на 2021 рік власних доходів 5,2%, планується мобілізувати в сумі 
5634,9 тис. гривень, у т.ч. акцизного податку з реалізації тютюнових та 

алкогольних виробів – 2134,9 тис. гривень, акцизного податку з ввезеного на 
митну територію України та реалізованого на митній території України 

пального – 3500,0 тис. гривень. 
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Податку на нерухоме майно згідно з прогнозом надійде до бюджету 

громади 2452,5 тис. гривень, що становить 2,3% від усіх запланованих доходів. 

Приріст надходжень до факту попереднього року становить 24,3%, що 

відповідає тенденціям приросту мінімальної заробітної плати, у відсотках до 

якої встановлено ставку цього податку. 

Рентної плати за користування надрами, основним платником якої до 

бюджету громади є ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», планується мобілізувати в сумі 
475,0 тис. гривень, що відповідає надходженням 2020 року. 

Інші надходження, які в структурі власних доходів бюджету громади не 
перевищують 1%, заплановано в обсязі 991,4 тис. гривень – плата за 

адміністративні послуги, держмито, адмінштрафи тощо). 

 

 

 

Податок та збір на 
доходи фізичних осіб

62 844 325 
57,8%

Рентна плата за 
користування 

надрами
475 000 

0,4%

Акцизний податок
5 634 948 

5,2%

Податок на неруоме 
майно

2 452 518 
2,3%

Плата за землю
18 398 968 

16,9%

Єдиний податок 
17 966 559 

16,5%

Плата за надання 
адміністративних 

послуг
839 150 

0,8%

Інші податкові і 
неподаткові 

надходження
152 181 

0,1%

Діаграма 4-доходи.

Структура затверджених власних доходів загального фонду 
бюджету Апостолівської МТГ на 2021 рік, гривень
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Моніторинг фактичних надходжень власних доходів загального фонду 

бюджету у січні-березні 2020-2021 років показав приріст майже  за всіма 

доходними джерелами, при цьому середнє значення цього показника становить 

+5,1%, що в грошовому еквіваленті дорівнює додатково залученим                             

1144,3 тис. гривень. 
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ПОДАТОК ТА ЗБІР НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

ПОДАТОК НА НЕРУОМЕ МАЙНО

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

ЄДИНИЙ ПОДАТОК 

ПЛАТА ЗА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ІНШІ ПОДАТКОВІ І НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Діаграма 5-доходи.

Динаміка власних доходів загального фонду бюджету 
Апостолівської МТГ у січні-березні 2020-2021 років, гривень

січень-березень 2021 року січень-березень 2020 року
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За період із січня по березень 2021 року до загального фонду бюджету 

громади надійшло власних доходів у сумі 23431,6 тис. гривень, з них: 

 податок на доходи фізичних осіб – 14757,1 тис. гривень; 

 єдиний податок – 4210,6 тис. гривень; 

 плата за землю – 2427,4 тис. гривень; 

 акцизний податок – 1215,6 тис. гривень; 

 податок на нерухоме майно – 374,4 тис. гривень; 

 плата за надання адмінпослуг – 220,4 тис. гривень; 

 рентна плата за користування надрами – 156,4 тис. гривень; 

 інші надходження – 69,7 тис. гривень. 
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ІНШІ ПОДАТКОВІ І НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Діаграма 6-доходи.

Планові та фактичні надходження власних доходів загального 
фонду бюджету Апостолівської МТГ  у січні-березні 

2021 року, гривень

Надійшло у січні-березні 2021 року План на 2021 рік
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Нижче наведено двадцять найбільших платників податку на доходи 

фізичних осіб, які упродовж 2020 та І кварталу 2021 років забезпечили 

перерахування 70% цього податку. 

 

                                                                Таблиця 1-доходи 

Динаміка надходження податку на доходи фізичних осіб у  

2020 – І кварталі 2021 років в розрізі 20-ти найбільших платників, гривень 

 

№ 

з/п 

Код 

ЄДРПОУ 
Назва платника 

Надійшло 

у січні-
березні 

2020 року 

Надійшло 

у січні-
грудні 

2020 року 

Надійшло у 

січні-березні 
2021 року 

Приріст 
надходжень до 

аналогічного 

показника 
попереднього 

року, грн. 

Те ж, % 

ВСЬОГО  12 525 598  56 597 110  14 757 092  2 231 493  17,8  

у тому числі в розрізі найбільших платників х х х х х 

1 40220031 Відділ освіти  міської ради 1 532 391  6 609 092  2 386 285  853 894  55,7  

2 40075815 АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" 0  0  2 064 042  2 064 042  0,0  

3 40081237 

ФІЛ"ПРИДНІПРОВСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ"АТ"УЗ" 2 844 429  10 996 358  656 725  -2 187 704  -76,9  

4 3340920 АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" 504 624  2 676 350  1 578 172  1 073 548  212,7  

5 1987631 АПОСТОЛІВСЬКА ЦРЛ ДОР КП 747 567  3 082 154  839 985  92 418  12,4  

6 40209395 

Виконком Апостолівської міської 
ради 868 170  3 611 604  506 878  -361 292  -41,6  

7 23359034 

АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 404 779  1 816 238  477 527  72 748  18,0  

8 292923 ПрАТ "КРЦ" 412 080  1 801 835  436 981  24 901  6,0  

9 26136949  КП ОЦЕМД ТА МК ДОР 48 805  585 100  296 838  248 033  508,2  

10 40108866 ГУНП в Дніпропетровській області 323 072  1 758 203  282 203  -40 869  -12,7  

11 37836978 АЦ ПМСД  КНП 250 521  1 156 623  266 783  16 262  6,5  

12 21902362 ДПТНЗ АЦППРК 180 504  769 109  212 607  32 103  17,8  

13 1033800 Нікопольське МУВГ 243 128  809 381  207 951  -35 177  -14,5  

14 21909275 КЗ "Апостолівський терцентр" 140 706  635 350  173 777  33 072  23,5  

15 26239738 

ТУ ДСАУ в Дніпропетровській 

області 172 831  717 560  171 999  -832  -0,5  

16 30487219 ТОВ"АТБ-маркет" 145 164  583 215  159 126  13 962  9,6  

17 24242721 ПВФ "АГРОЦЕНТР" 123 467  715 505  144 937  21 469  17,4  

18 25973146 КЗ АЦСПРД "Надія" 111 195  496 311  136 773  25 578  23,0  

19 4052235 Апостолівська РДА 78 216  425 716  123 315  45 099  57,7  

20 24246778 КП "Апостоловеводоканал" ДОР" 97 972  557 212  113 954  15 982  16,3  

 

Суттєвий (+55,7%) приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб 

по відділу освіти міської ради забезпечено за рахунок передачі закладів 

дошкільної освіти від виконкому міської ради згідно з рішенням міської ради 

від 04.12.2020 № 35-2/VIII «Про передачу закладів  дошкільної освіти в 

управління та на баланс відділу освіти». По АТ «Дніпропетровськгаз» 

надходження податку зросли втричі (+1073,5 тис. гривень) до факту І кварталу 

попереднього року, з яких 849,1 тис. гривень - надходження податку, 

утриманого з розрахункових, компенсації та вихідної допомоги при скороченні 



- 10 - 

 

 

працівників. У п’ять разів зросли надходження ПДФО від КП «Обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ДОР», причиною чого є 
те, що перерахування податку до бюджету громади почали здійснюватися торік 

з березня, а не з січня 2020 року. 
 

У І кварталі поточного року з’явилися нові платники єдиного податку 

(ПП «Будтайм», ПП «Осса», ПП «ВЄСПА»), які забезпечили додаткові 
надходження в сумі 391,7 тис. гривень (майже десяту частину надходжень 

єдиного податку у січні-березні 2021 року). Зменшення темпів надходжень 

забезпечили сільськогосподарські товаровиробники: ПФВ Агроцентр                  

(-32,3 тис. гривень), ТОВ «КСГ Дніпро» (-30,6 тис. гривень) тощо. Загалом же 

надходження єдиного податку зросли на 17,2% або на 619,1 тис. гривень. 

                                                                         Таблиця 2-доходи 

Динаміка надходження єдиного податку у 2020 – І кварталі 2021 років в розрізі 

20-ти найбільших платників, гривень 

 

№ 

з/п 

Код 

ЄДРПОУ 
Назва платника 

Надійшло 

у січні-
березні 

2020 року 

Надійшло 

у січні-
грудні 

2020 року 

Надійшло 

у січні-
березні 

2021 року 

Приріст 
надходжень 

до 

аналогічного 

показника 
попереднього 

року, грн. 

Те ж, % 

ВСЬОГО  3 591 500  16 469 357  4 210 618  619 118  17,2  

у тому числі в розрізі найбільших платників х х х х х 

1 24242721 ПВФ "АГРОЦЕНТР" 422 309  1 393 309  390 000  -32 309  -7,7 

2 20252198 ТОВ КСГ ДНІПРО  300 866  931 469  270 259  -30 607  -10,2 

3 40633839 ПП БУДТАЙМ  0  0  237 637  237 637  0,0 

4 2058101939 ФОП Мальцев Геннадій Геннадійович 0  85 120  112 102  112 102  0,0 

5 30871028 ТОВ СП "Кам`янське" 50 664  452 595  101 660  50 996  100,7 

6 34273117 ПП " ОССА" 0  0  89 700  89 700  0,0 

7 36725022 ТОВ "СП "КОЛОР" 96 720  287 917  70 240  -26 480  -27,4 

8 2047220701 БЕРЕЖНА  Н. М. підприємець 81 867  167 670  65 807  -16 059  -19,6 

9 32626770 ТОВ "АГРОЛІГА" 58 754  209 730  64 704  5 949  10,1 

10 3085006343 ФОП ЛЕЩЕНКО Ю.С.  51 680  101 128  61 896  10 216  19,8 

11 40479581 ПП ВЄСПА  0  0  64 443  64 443  0,0 

12 36961808 ТОВ "МАРВИС" 0  485 663  48 934  48 934  0,0 

13 3057012999 ФОП ШЕНДРИК О.В.  0  73 631  45 794  45 794  0,0 

14 37516518 ТОВ "КОЛОС-М" 41 980  66 499  44 696  2 716  6,5 

15 3107005410 ФОП МОСКАЛЕНКО Ю.М.  44 466  159 899  43 413  -1 053  -2,4 

16 3343003155 Литвинов Ілля Вікторович 20 391  149 876  40 900  20 509  100,6 

17 3056607350 ФОП Бенів О.Я. 0  97 290  35 100  35 100  0,0 

18 3527102616 ФОП СУСЛОВ І.С.  0  38 915  37 435  37 435  0,0 

19 43126804 ТОВ "КРИВИЙРІГХАРЧОТОРГ" 0  0  35 741  35 741  0,0 

20 43425649 ТОВ ПРАДО ПЛЮС  0  0  33 349  33 349  0,0 

 

Зниження темпів надходжень плати за землю в порівнянні з січнем-

березнем 2020 року (-51,8 тис. гривень або -2,1%) зумовлено відсутністю 
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сплати за отримані в оренду земельні ділянки такими крупними платниками як 

ТОВ «Мегалітт»  (фактично сплачено до бюджету у І кварталі 2020 року 179,4 

тис.гривень), ПП «Будальтернатива»  (60,2 тис.гривень), ТОВ «Солар енерджі 
компані» (52,4 тис.гривень).  

 

                                                                        Таблиця 3-доходи 

Динаміка надходження плати за землю у 2020 – І кварталі 2021 років в розрізі 

20-ти найбільших платників, гривень 

 

№ 

з/п 

Код 

ЄДРПОУ 
Назва платника 

Надійшло у 

січні-березні 
2020 року 

Надійшло у 

січні-грудні 
2020 року 

Надійшло 

у січні-
березні 

2021 року 

Приріст 
надходжень до 

аналогічного 

показника 
попереднього 

року, грн 

Те ж, 

% 

ВСЬОГО  2 479 178  15 382 399  2 427 400  -51 778  -2,1  

у тому числі в розрізі найбільших платників х х х х х 

1 40075815 АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" 0  0  969 840  969 840  0,0  

2 40081237 
РФ"ПРИДНІПРОВСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ"АТ"УЗ" 
986 722  3 601 099  0  -986 722  -100,0  

3 23359034 
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 

136 938  745 166  228 573  91 635  66,9  

4 31713688 ТОВ "АПОСТОЛОВЕ-АГРО" 122 753  450 258  122 753  -0  -0,0  

5 292923 ПрАТ "КРЦ" 108 798  398 845  108 698  -100  -0,1  

6 30871179 ТОВ "Апостоловагромаш" 80 073  293 602  80 073  0  0,0  

7 30871028 ТОВ СП "Кам`янське" 30 795  84 687  46 202  15 406  50,0  

8 39744540 ПСП "ЕДЕЛЬВЕЙС 2" 7 067  42 399  39 072  32 005  452,9  

9 2047220701 БЕРЕЖНА Н. М. підприємець 36 470  133 725  36 470  0  0,0  

10 2401706373 ФОП Решотка С. П. 12 702  50 807  21 170  8 468  66,7  

11 2955415412 
НОВОХАТЬКО М.М., 

підприємець 
11 820  65 010  17 730  5 910  50,0  

12 36606909 ТОВ "ЕР СІ ГРЕЙН" 24 615  94 114  17 375  -7 240  -29,4  

13 35055467 ПП Я,Виктория  13 015  65 075  17 012  3 997  30,7  

14 30252837 ПП "СІГМА" 16 667  61 114  16 667  -0  -0,0  

15 30363711 ПП "КАНАЛ" 7 581  37 905  15 951  8 370  110,4  

16 31256392 ТОВ ТРАНЗИТ  13 698  50 226  15 612  1 914  14,0  

17 1746693 
ТОВ АПОСТОЛІВСЬКА 

РАЙ.СПІЛКА СПОЖИВ. 
22 184  81 343  14 790  -7 395  -33,3  

18 40081200 
ФІЛІЯ"ОДЕСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ"АТ"УКРЗАЛІЗНИЦЯ 
14 694  53 880  14 694  0  0,0  

19 38403115 ПП "РЕАЛ-БІЛДІНГ" 0  0  13 243  13 243  0,0  

20 32722667 ТОВ"LP trade" 5 618  20 600  12 751  7 133  127,0  

 

Податку на нерухоме майно, сплаченого фізичними і юридичними 

особами, залучено у І кварталі поточного року на 59,4 тис. гривень або а 18,9% 

більше, ніж у звітному періоді торік. Найбільші платники:  

 АТ Укрзалізниця                                          131,5 тис. гривень; 

 ТОВ «Апостолове-агро»                             41,6 тис. гривень; 

 АТ «Дніпропетровськгаз»                           23,0 тис. гривень; 
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 АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»    18,3 тис. гривень; 

 ТОВ «Апостолівська райспоживспілка»    15,9 тис. гривень. 
 

Приріст надходжень акцизного податку до показника І кварталу                           

2020 року забезпечено на рівні 113,6 тис. гривень (+10,3%), у тому числі з 
пального – на 110,4 тис. гривень або на 18,5%, з реалізації тютюну та 

алкогольних напоїв – на 3,2 тис. гривень або на 0,6%. 

Найкрупнішими платниками акцизного податку з реалізації тютюну та 

алкоголю, які забезпечують понад 86% його надходжень є: 
ТОВ «АТБ-маркет» - 275,4 тис. гривень; 

ТОВ «Ренес-ЛТД» - 85,5 тис. гривень; 

ФОП Бугаєвський С.О. – 76,5 тис. гривень 
 

Власні доходи спеціального фонду бюджету Апостолівської міської 
територіальної громади заплановано в сумі 4885,4 тис. гривень, що на 67,8% 

або на 1974,7 тис. гривень перевищує фактичні надходження січня-грудня                             

2020 року. За три місяці поточного року фактичні надходження становлять                       

2155,0 тис. гривень, що становить 44,1% до річних планових призначень, і на 
1083,4 тис. гривень або вдвічі більше, ніж надійшло у І кварталі 2020 року. 

До складу доходів спеціального фонду належать надходження 

екологічного податку, якого планується залучити на рівні показника 2020 року 

– 19,0 тис. гривень, та власні надходження бюджетних установ, обсяг яких 

затверджено в сумі 4866,4 тис. гривень. 

За станом на 01.04.2021 до екологічного фонду бюджету надійшло                 

15,0 тис. гривень, власних надходжень бюджетних установ –                                     

2140,0 тис. гривень. До власних надходжень бюджетних установ належать 

батьківська плата за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та плата за 
навчання у міській школі мистецтв, оренда комунального майна та кошти 

спонсорів, надані на виконання окремих доручень, заходів і завдань. 
 

Упродовж січня-березня 2021 року видаткову частину бюджету 

Апостолівської міської територіальної громади виконано в сумі                              
47523,0 тис. гривень, що становить 22,6% до річного плану та на 883,3 тис. 
гривень або на 1,8% менше, ніж використано за аналогічний період 2020 року. 

Видатки загального фонду бюджету громади профінансовано у звітному 

періоді на 45393,0 тис. гривень, спеціального – на 2130,0 тис. гривень.  
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Традиційно найбільшу питому вагу у складі бюджету громади посідають 

видатки на освіту – понад 2/3 всіх запланованих витрат – 138828,5 тис. 

гривень, з яких за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету –                

70181,9 тис. гривень. Кожну дев’яту гривню, передбачену в бюджеті поточного 

року, буде спрямовано на утримання виконавчих органів міської ради – 

23547,3 тис. гривень. Одну гривню із десяти цього року  буде витрачено на 
соціальний захист населення громади – 21489,2 тис. гривень. На утримання 

закладів і установ культури в бюджеті поточного року заплановано                      

8350,4 тис. гривень або 4,0% від запланованих бюджетом витрат на 2021 рік. 

На фінансову підтримку закладів охорони здоров’я, які надають населенню 

послуги з первинної та вторинної медичної допомоги, а також на придбання 

інсуліну для окремих категорій громадян, в бюджеті поточного року 

передбачено 7874,4 тис. гривень (3,8% бюджету громади-2021). На реалізацію 

міської програми в галузі розвитку та реформування житлово-комунального 

Державне управління
23 547 309 

11,2%

Освіта
138 828 469 

66,1%

Охорона здоров`я
7 874 420 

3,8%

Соціальний захист та 
соціальне 

забезпечення
21 489 169 

10,2%

Культура i мистецтво
8 350 424 

4,0%

Житлово-комунальне 
господарство

3 895 702 
1,9%

Економічна 
діяльність
5 323 798 

2,5%

Інша діяльність
114 758 

0,1%

Міжбюджетні 
трансферти

538 000 
0,3%

Діаграма 1-видатки.

Склад затверджених видатків  бюджету Апостолівської МТГ 
на 2021 рік (загальний та спцеіальний фонди) за 

функціональною структурою, гривень
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господарства планується витратити 3895,7 тис. гривень (1,9% видатків-2021), 

тоді як за весь 2020 рік на ці цілі було витрачено в 1,9 разів менше – 2100,3 тис. 
гривень. На економічну діяльність передбачено в поточному бюджетному 

періоді 5323,8 тис. гривень бюджетних коштів, що становить 2,5% до 

затвердженого бюджету на цей рік, тоді як у 2020 році на витрати бюджету 

становили 3470,9 тис. гривень, що в 1,5 разів менше за показник поточного 

року. На оплату інших видатків (трансферти іншим місцевим бюджетам, 

природоохоронні заходи) заплановано на поточний рік менше ніж пів відсотка 
видатків бюджету громади – 652,7 тис. гривень. 

 
Аналіз запланованих видатків на 2021 рік за економічною структурою 

свідчить про соціалізацію витрат бюджету громади – 91,3%, що в грошовому 

еквіваленті відповідає сумі 191639,3 тис. гривень: 

 заробітна плата з нарахуваннями працівникам бюджетних установ і 
організацій – 162953,3 тис. гривень; 

 медикаменти та продукти харчування (крім видатків по закладах охорони 

здоров’я) – 9169,1 тис. гривень; 

Оплата праці і 
нарахування на 
заробітну плату

162 953 297 
77,6%

Медикаменти та 
продукти харчування

9 169 151 
4,4%

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв

11 202 317 
5,3%

Субсидії та поточні 
трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям)
6 457 092 

3,1%

Поточні трансферти 
органам державного 

управління інших 
рівнів

538 000 
0,3%

Соціальне 
забезпечення

1 319 464 
0,6%

Інші поточні видатки
15 170 281 

7,2%

Капітальні видатки
3 152 446 

1,5%

Діаграма 2-видатки.

Склад затверджених видатків  бюджету Апостолівської МТГ на 
2021 рік (загальний та спеціальний фонди) за економічною 

структурою, гривень
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 енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ і організацій – 

11202,3 тис. гривень; 

 фінансова підтримка закладів охорони здоров’я та первинних 

ветеранських організацій – 6457,1 тис. гривень; 

 трансферти іншим бюджетам – 538,0 тис. гривень; 

 міські програми захисту соціально-вразливих верств населення –                    

1319,5 тис. гривень. 

 Тоді як на інші поточні (несоціальні) видатки та видатки розвитку 

припадає 8,7% бюджету громади – 18322,7 тис. гривень. Це видатки, пов’язані з 
поточним утриманням бюджетних установ, реалізацією міських програм в 

галузі житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, 

поточного ремонту доріг тощо. 

 

 
Моніторинг виконання бюджету у січні-березні 2020 та січні-березні 

2021 років показав приріст видатків по основних галузях бюджетної сфери. Так, 

у І кварталі поточного року на освіту витрачено 33732,0 тис. гривень, що на 
7638,2 тис. гривень або на 29,3% більше, ніж за аналогічний період 2020 року, 

на соціальний захист населення – 4915,4 тис. гривень, що на 600,4 тис. гривень 

або на 14,0% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. На галузь 

«Культура» видатки зросли на 30,0% або на 414,3 тис. гривень і становили в 

4 289 784 

26 093 762 

12 144 546 

4 314 971 

1 381 264 

150 380 

0 
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33 731 971 
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217 617 

189 292 
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Діаграма 3-видатки.

Динаміка видатків бюджету Апостолівської МТГ 
у січні-березні 2020-2021 років (загальний та спеціальний 

фонди) за функціональною структурою, гривень

січень-березень 2021 року січень-березень 2020 року
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грошовому виразі 1795,6 тис. гривень. На охорону здоров’я з бюджету громади 

цього року витрачено 1619,0 тис. гривень, що менше за показник І кварталу 

попереднього року на 10525,6 тис. гривень. Зменшення видатків зумовлено 

тим, що КП «Апостолівська міська лікарня» Апостолівської міської ради» з 
01.04.2020 перейшла на фінансування до Національної служби здоров’я 

України, тоді як протягом І кварталу торік вона утримувалася за рахунок 

коштів медичної субвенції з державного бюджету.   

 
 

 

Аналіз витрат І кварталу поточного року бюджету за економічною 

структурою свідчить про півтораразовий приріст видатків на оплату 

енергоносіїв бюджетними установами – 4136,0 тис. гривень (у І кварталі 2020 

року – 2721 тис. гривень), що зумовлено значним зростанням тарифів. Видатки 

на оплату праці з нарахуваннями зросли на 19,7% і становили у І кварталі 
36797,4 тис. гривень. У 4,9 разів збільшилися порівняно з показником перших 

трьох місяців 2020 року витрати на соціальний захист населення – 169,9 тис. 
гривень. Вдесятеро зросли капітальні видатки: з 169,1 тис. гривень (у січні-
березні торік) до 1699,8 тис. гривень (у І кварталі п.р.). 
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Динаміка видатків бюджету Апостолівської МТГ 
у січні-березні 2020-2021 років (загальний та спеціальний 

фонди) за економічною структурою, гривень
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Виконання бюджету в розрізі галузей бюджетної сфери. 

 

За рахунок коштів бюджету Апостолівської міської територіальної 
громади утримуються 26 установ і закладів освіти зі штатною чисельністю 

864,76 шт. од.: 

 9 закладів дошкільної освіти, в яких утримуються 574 вихованці, зі 
штатною чисельністю 174,75 шт. од.; 

 12 закладів загальної середньої освіти (у т.ч. вечірня школа), в яких 

навчаються 2794 учні, зі штатною чисельністю 618,12 шт. од.; 

 2 заклади позашкільної освіти, в яких здобувають позашкільну освіту                

848 вихованців, зі штатною чисельністю 45,89 шт. од.; 

 інклюзивно-ресурсний центр зі штатною чисельністю 8,00 шт. од.; 

 централізована бухгалтерія та господарська група відділу освіти зі 
штатною чисельністю 18,00 шт. од. 

 На утримання установ і закладів освіти та реалізацію міських освітніх 

програм бюджетом поточного року заплановано 138828,5 тис. гривень, що на 
22,6% більше, ніж було фактично використано у січні-грудні 2020 року. В 

структурі запланованих видатків левову частку посідають соціальні статті 
витрат – 97,8% (135777,5 тис. гривень): 

 заробітна плата з нарахуваннями – 121798,7 тис. гривень; 

 медикаменти та продукти харчування – 6783,2 тис. гривень; 

 енергоносії та комунальні послуги – 7172,1 тис. гривень; 

 соціальне забезпечення – 23,5 тис. гривень. 

Протягом січня-березня 2021 року із загального і спеціального фондів на 
освітню галузь витрачено 33732,0 тис. гривень, що на 7638,2 тис. гривень або 

на 29,3% більше, ніж у І кварталі попереднього року.  

На харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

витрачено 1254,4 тис. гривень, з яких за рахунок бюджету – 961,0 тис. гривень, 

за рахунок коштів батьків та благодійної допомоги – 293,4 тис. гривень. 

Фактична вартість діто-дня харчування в дитсадках становила у звітному 

періоді 32,30 грн. (у І кварталі торік – 30,20 грн.). Контингент дітей, що 

харчувалися - 310 осіб (у І кварталі торік - 338 осіб). В закладах загальної 
середньої освіти забезпечено гарячими обідами у поточному році 1372 учні, з 
яких учні 1-4 класів - 1028 осіб, діти пільгової категорії - 344 особи. Фактична 
вартість діто-дня харчування в початковій школі становила у звітному періоді 
16 грн., у базовій і середній школі - 16 грн. Для порівняння: у І кварталі                   
2020 року було охоплено харчуванням в закладах загальної середньої освіти 

1492 учні, з яких учні 1-4 класів – 1161 особа, діти пільгової категорії - 331 

особа. Фактична вартість діто-дня харчування в початковій школі становила у 

перші три місяці торік  10 грн., у базовій і середній школі - 17 грн. 

Упродовж звітного періоду в рамках виконання заходів програми 

розвитку освіти профінансовано 7,2 тис. гривень на виплату одноразової 
грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
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піклування, яким виповнилося 18 років (4 особи × 1810 грн.), придбано 

багатофункціональні пристрої для закладів дошкільної освіти на суму 24,3 тис. 

гривень, поповнено бібліотечні фонди ОНЗ «Апостолівська ЗШ І-ІІІ ступенів 

№1» на суму 1,6 тис. гривень, отримано обладнання з департаменту освіти і 
науки ДОДА для кабінету хімії ОНЗ «Апостолівська ЗШ І-ІІІ №1» на суму 

688,2 тис. гривень. 

 

На охорону здоров’я в бюджеті Апостолівської міської територіальної 
громади на 2021 рік передбачено 7874,4 тис. гривень. За рахунок цих коштів 

надаватиметься фінансова підтримка КП «Апостолівська міська лікарня» 

Апостолівської міської ради», яка надає вторинну медичну допомогу 

населенню, і якій на оплату енергоносіїв та комунальних послуг передбачено в 

бюджеті  1697,6 тис. гривень. За станом на 01 квітня 2021 року профінансовано 

видатків в сумі 459,2 тис. гривень. На фінансову підтримку КНП  

«Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги» в бюджеті на 

поточний рік заплановано витратити 4529,5 тис. гривень, з яких на сьогодні 
витрачено 770,9 тис. гривень. Зазначену суму спрямовано на оплату 

енергоносіїв, придбання пільгових медикаментів окремим категоріям громадян, 

що перебувають на амбулаторному лікуванні, тощо. На придбання інсулінів для  

лікування хворих на цукровий діабет у звітному періоді перераховано                  

388,8 тис. гривень, що на 113,1 тис. гривень або на 41,0% більше, ніж фактично 

використано протягом січня-березня 2020 року, при цьому річний контингент 
осіб, охоплених інсулінотерапією, становить близько трьохсот осіб.  

У межах і за рахунок коштів на придбання пільгових медикаментів для 

забезпечення амбулаторного лікування витрачено упродовж І кварталу                     

2021 року 85,0 тис. гривень, контингент громадян, які скористалися пільгою і 
отримали медикаменти, становив 216 осіб (≈393 грн./особа). 

 

На соціальний захист населення в бюджеті поточного року 

передбачено витратити 21489,2 тис. гривень, з яких на 01 квітня використано 

4915,4 тис. гривень (за аналогічний період минулого року на соцзахист 
населення використано з бюджету громади 4315,0 тис. гривень). 

За рахунок цих коштів утримуються такі установи: 

 територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) зі штатною чисельністю 83,75 шт. од. Контингент пенсіонерів та 

одиноких непрацездатних громадян, які обслуговуються працівниками центру – 

466 осіб, з яких кiлькiсть пiдопiчних, що проживають у стацiонарному 

вiддiленні постiйного проживання у с.Кам’янці – 30 осіб. За станом на 

01.04.2021 на утримання територіального центру спрямовано                                

2282,1 тис. гривень, що на 368,1 тис. гривень або на 19,2% більше, ніж за                         
І квартал попереднього року; 

 центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді зі штатною чисельністю 

11,00 шт. од. Протягом січня-березня на його утримання спрямовано 407,3 тис. 

гривень, що на 115,6 або на 39,6% більше за показник 2020 року; 
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 КЗ «Апостолівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Надія» зі штатною чисельністю 50,00 шт. од., розрахований на одночасне 
перебування до 50 вихованців. З бюджету громади на утримання цього 

соціального закладу витрачено впродовж перших трьох місяців 2021 року 

1948,9 тис. гривень (факт І кварталу 2020 року – 1902,6 тис. гривень); 

Також в бюджеті поточного року передбачено: 

 12,9 тис. гривень на пільгове медичне обслуговування громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (10 осіб). Видатки 

здійснюватимуться за рахунок відповідної субвенції з обласного бюджету; 

 498,0 тис. гривень на оздоровлення учнівської молоді в літній період у 

позашкільних оздоровчих таборах (100 дітей з числа пільгової категорії); 
 230,0 тис. гривень на фінансову підтримку міської ветеранської 
організації, з яких на звітну дату використано 28,4 тис. гривень; 

 87,8 тис. гривень на оплату громадських робіт тимчасово безробітним 

громадянам, залученим до виконання громадських робіт з благоустрою 

населених пунктів громади. Фактично витрачено на ці заходи у І кварталі                
2021 року 80,1 тис. гривень, за І квартал торік – 97,1 тис. гривень; 

 30,0 тис. гривень на поховання безрідних та невпізнаних громадян, з яких 

у І кварталі 2021 року витрачено 5,9 тис. гривень (2 особи); 

 785,0 тис. гривень на виплату матеріальної допомоги громадянам, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, у т.ч. за рахунок субвенції з 
обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради 

у 2021 році – 315,0 тис. гривень. На 01 квітня 2021 року отримали допомогу 107 

осіб на суму 162,7 тис. гривень. 
 

На галузь «Культура» бюджетом поточного року заплановано 

використати 8350,4 тис. гривень (протягом 2020 року витрачено 6287,9 тис. 

гривень), з яких: 

 заробітна плата з нарахуваннями – 7192,2 тис. гривень; 

 енергоносії та комунальні послуги – 816,0 тис. гривень; 

 організація та проведення культурно-масових заходів, затверджених 

програмою розвитку культури – 100,0 тис. гривень; 

 інші поточні видатки – 241,7 тис. гривень. 

Мережа закладів культури у 2021 році: 
12 бібліотек зі штатною чисельністю 19,75 шт. од.; 

13  закладів клубного типу зі штатною чисельністю 44,50 шт. од.; 

 бухгалтерія закладів культури зі штатною чисельністю 3,00 шт. од. 

За станом на 01 квітня 2021 року касове виконання бюджету по 

відповідній галузі бюджетної сфери становить 1795,6 тис. гривень, що на                      

414,3 тис. гривень або на 30,0% більше, ніж у І кварталі 2020 року. 
 

На виробничу сферу в бюджеті громади на 2021 рік заплановано             

9334,3 тис. гривень, зокрема: 
 благоустрій міста і сільських населених пунктів – 3895,7 тис. гривень, 

тоді як у січні-грудні 2020 року бюджет витратив на це 2100,3 тис. гривень; 
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 проведення нормативно-грошової оцінки земель – 836,1 тис. гривень 

(2020 рік – 0,0 тис. гривень); 

 роботи з улаштування системи пожежної сигналізації семи закладів 

загальної середньої освіти (виготовлення ПКД) – 239,7 тис. гривень (2020 рік – 

0,0 тис. гривень); 

 роботи з реконструкції двох закладів загальної середньої освіти з 
подальшим влаштуванням дошкільних груп (виготовлення ПКД) – 132,0 тис. 
гривень (2020 рік – 0,0 тис. гривень); 

 роботи з капремонту будівлі МБК «Сучасник» (виготовлення ПКД)  -             

69,5 тис. гривень  (2020 рік – 0,0 тис. гривень); 

 роботи з капремонту адмінбудівлі міської ради по вул. Набережній, 18 у 

м. Апостолове (виготовлення ПКД) – 450,0 тис. гривень (2020 рік – 0,0 тис. 

гривень); 

 роботи з капремонту центрального парку в м. Апостолове по                          

вул. Центральній (виготовлення ПКД) – 59,5 тис. гривень (2020 рік – 0,0 тис. 
гривень); 

 послуги з поточного ремонту доріг в м. Апостолове – 3500,0 тис. гривень 

(2020 рік – 2556,7 тис. гривень); 

 членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування –                       

37,0 тис. гривень (2020 рік – 21,2 тис. гривень); 

 роботи з реконструкції полігону твердих побутових відходів –                         

49,9 тис. гривень (виготовлення ПКД)  (2020 рік – 0,0 тис. гривень); 

 послуги з упорядкування (ущільнення) полігону твердих побутових 

відходів – 64,9 тис. гривень. 

За станом на 01 квітня 2021 року на фінансування  вищезазначених 

видатків спрямовано 406,9 тис. гривень, зокрема на: 

 послуги з розгортання снігу та підсипання доріг у зимовий період –                    

66,4 тис. гривень; 

 послуги з утримання міського кладовища – 66,9 тис. гривень; 

 вуличне освітлення населених пунктів в темну пору доби – 84,3 тис. 

гривень; 

 виготовлення проєктно-кошторисної документації з улашування системи 

пожежної сигналізації Запорізької та Української загальноосвітніх шкіл –                    

60,7 тис. гривень; 

 виготовлення проєктно-кошторисної документації з капремонту будівлі 
МБК «Сучасник» - 69,5 тис. гривень; 

 виготовлення проєктно-кошторисної документації з капремонту 

центрального парку в м. Апостолове по вул. Центральній – 59,1 тис. гривень. 
 

За станом на 01 квітня 2021 року будь-яка заборгованість міського 

бюджету за видатками загального та спеціального фондів відсутня. Упродовж 

звітного періоду забезпечено повноту і своєчасність розрахунків із заробітної 
плати та за спожиті бюджетними установами енергоносії. 

 

Начальник фінансового управління                               Олександр ОЛІЙНИК 


