
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
МІСТА БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО ЗА 2019 РІК 



Основні показники бюджету міста 

Білгорода-Дністровського за 2019 рік

ДОХОДИ – 522 823,0 тис. грн.

Загальний фонд

501 253,0 тис. грн

Спеціальний фонд

21 570,0 тис. грн

Податки та збори – 260 278,9 тис.грн

Освітня субвенція – 78 938,1 тис. грн

Медична субвенція – 40688,0 тис. грн

Субвенції на соціальний захист –

121 348,0 тис. грн

Бюджет розвитку – 8577,0 тис. грн.

ВИДАТКИ – 520 735,7 тис. грн.

Загальний фонд

465 693,0 тис. грн

Спеціальний фонд

55 042,7 тис. грн

ФІНАНСУВАННЯ

передача коштів із загального фонду до бюджету  розвитку

29 442,235 тис. грн

Податки та інші надходження –

13 448,0 тис.грн

Цільовий фонд – 38,0 тис.грн

Субвенції – 8084,0 тис.грн

т.ч. бюджет розвитку –9231,8 тис.грн



Структура доходів бюджету

м. Білгорода-Дністровського за 2019 рік



Порівняльний аналіз загального фонду міста

Білгорода-Дністровського за доходами

(без урахування міжбюджетних трансфертів) тис.грн.



Структура загального фонду бюджету

міста Білгорода-Дністровського  за 2019 рік
(без урахування трансфертів)



Загальний фонд (без трансфертів) на 61,8 %

складається із податку на доходи  фізичних 

осіб.

ПДФО (60%) надійшло – 160 866,7 тис.грн,

виконання 101,8% (+ 2863,2 тис.грн). 

До 2018 р. ↑ «+21 387,0 тис.грн  або + 15,3%».

А порівняні з минулим роком збільшили надходження податку 
з доходів фізичних осіб (60%): ТОВ «Белста» на 913,7 тис.грн, 

ПАТ «Українська залізниця» на 502,2 тис.грн, ДП «Південь-
Курорт-Сервіс» на 625,0 тис.грн, ПАТ «Гемопласт» на 403,1 
тис.грн, ТОВ «АТБ–Маркет» на 493,2 тис.грн, КП «Білгород-

Дністровський водоканал» на 818,9 тис.грн, ТОВ «Винокурня 
Аккермана» на 700,9 тис.грн, КП «Автотранссервіс» на 417,2 

тис.грн.



Надходження ПДФО (60%) до бюджету 

м. Білгорода-Дністровського за 2016-2019 роки

тис.грн.



Акцизного податку надійшло – 12 087,5 тис.грн, 

виконання 94,9%, (-656,0 тис.грн.) 

До 2018 р.   «-629,4 тис.грн. або – 4,6%».



Місцевих  податків та зборів надійшло – 77 745,7 тис.грн, 

виконання – 99,9% (- 60,8 тис.грн) 

До 2018р. ↑«+ 9 294,1тис.грн або +13,6%».



Податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки) ,   надійшло –

9 033,4 тис.грн. , виконання – 100,8%, (+70,0 тис.грн.) 

До 2018р. ↑ «+567,2 тис.грн. або +6,7%». 

Юридичні особи:                  
5 498,7 тис.грн.

Житлова нерухомість: 
5,3 тис.грн.

Виконання плану -
115,8%

Нежитлова 
нерухомість: 

5 493,4 тис.грн. 
Виконання плану -

100,4%

Фізичні особи: 

3 534,7 тис.грн.

Житлова нерухомість:
571,6 тис.грн. 

Виконання плану -

101,2% 

Нежитлова 
нерухомість:                

2 963,1 тис.грн. 
Виконання плану -

101,4%



Податку на майно (в частині плати за землю)

надійшло – 25 272,6 тис.грн, 

виконання 98,2% (- 463,0 тис.грн). 

До 2018р. ↑ «+2592,5 тис.грн. або +11,4%». 



Єдиного податку надійшло 42 706,3 тис.грн.

виконання – 100,7% ( + 315,8 тис.грн.) 

До 2018р. ↑«+6133,3 тис.грн. або +16,8%». 



Збір за місця для паркування транспортних засобів - надійшло
556,4 тис.грн, виконання – 100,0%  

До 2018р. ↑ «+124,0 тис.грн  або + 28,7%». 
В порівнянні з минулим роком перевиконання  відбулося за рахунок  збільшення 

кількості земельних ділянок відведених для організації та впровадження 
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів згідно рішення 

Білгород-Дністровської міської ради від 28.05.2019 № 866-VII.

Туристичний збір – надійшло 45,7 тис.грн, виконання – 152,3% 
(+15,7тис.грн).  До 2018р. « - 22,4 тис.грн або менше на 32,9%. 

В порівнянні з минулим роком надійшло менше помилково сплачених коштів 
від платників Затоківської селищної ради на 26,3 тис.грн  ( у 2018р. надійшло –

43,0 тис.грн, у 2019р. – 16,7 тис.грн).

Транспортний податок – надійшло 131,3 тис.грн,                          
виконання – 100,5%, (+0,6 тис.грн).

До 2018р. « - 100,5 тис.грн або -43,4%». 
В порівнянні з минулим роком : зменшилась кількість транспортних засобів, 

які підлягали оподаткуванню.



Податку на прибуток підприємств комунальної

власності надійшло – 864,2 тис.грн,

виконання – 100,3% (+2,9 тис.грн)

До 2018р.  ↑ « + 663,8 тис.грн»
У 2019 році КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» сплачено податковий борг за 

2018 рік в сумі 483,4 тис.грн.

Плата за оренду майна комунальної власності

надійшло – 1278,8 тис.грн, 
виконання -101,1% ( +13,3 тис.грн)

До 2018р.↑ « +327,7 тис.грн або  +34,5%»
В порівнянні з минулим роком збільшилась кількість договорів на оренду об’єктів 

комунального майна: у 2019р. укладено 80 дог., у 2018р. – 69 дог.

Державного мита надійшло – 326,8 тис.грн,

виконання 104,8% , (+ 15,1 тис.грн),

До 2018р. ↑ « +130,3 тис.грн або  +66,3%». 



Плата за надання інших адміністративних послуг

надійшло – 4203,0 тис.грн, виконання – 101,6%, (+67,8 тис.грн)

До 2018р. ↑«+224,9 тис.грн  або + 5,7%)» 

Центр надання 
адміністративних 

послуг: 

465,0 тис.грн

Головне управління 
Державної 

міграційної служби: 
2811,8 тис.грн

Реєстраційний 
сервісний центр 

МВС:

926,2 тис.грн



Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень - надійшло 857,3 тис.грн,            

виконання – 103,6% ( + 30,0 тис.грн) 

До 2018р. ↑ «+ 231,6 тис.грн або +37,0%»

Збільшилась кількість заявників адміністративних послуг в зв’язку з 

екстериторіальністю. 

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – надійшло 

179,2 тис.грн, виконання – 103,3% (+5,8 тис.грн). 

До 2018р. ↑ «+61,6 тис.грн  або + 39,0%»

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, а також плата за надання інших платних послуг –

надійшло 49,0 тис.грн, виконання – 101,0% (+0,5 тис.грн)

До 2018р. ↑ «+37,0 тис.грн або більше ніж в 4 рази». 

Збільшилась кількість бажаючих отримати послуги.



Адміністративні штрафи та санкції – надійшло

517,5 тис.грн, виконання – 102,7%  (+13,5 тис.грн)

До 2018р. ↑ «+309,6 тис.грн або більше ніж у 2 рази». 
В порівняні з минулим роком збільшення надходжень пояснюється  

надходженням  штрафів за порушення законодавства з питань трудових 

відносин, накладених відділом контролю законодавства про працю в сумі  

164,4 тис. грн   та збільшенням надходжень від ДАБІ  Білгород-

Дністровської міської ради на 161,1 тис. грн.( у 2018р. надійшло                          

105,2 тис. грн, у 2019 році - 266,3 тис. грн);

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів – надійшло 

254,5 тис.грн, виконання – 102,0% (+5,0 тис.грн)

До 2018р. ↑ «+192,9 тис.грн або + 31,9%»
Дані надходження у 2018 році до бюджету міста почали зараховуватись з 

червня 2018 року.



Інші надходження – надійшло

913,7 тис.грн, виконання – 101,4%, (+12,3 тис.грн)

До 2018р. ↑ «+885,2 тис.грн або більше ніж у 8 разів». 
В порівняні з минулим роком збільшення надходжень відбулось за 

рахунок: залишків від КНП «Білгород-Дністровська міська 

багатопрофільна лікарня» в зв’язку з реорганізацією в сумі 708,8 тис. грн.;

відшкодування збитків власнику землі  (громаді міста) за втрачені вигоди 

у вигляді не отриманої орендної плати за фактичне  користування  

земельними ділянками  в сумі 108,5 тис. грн.;  орендної плати за 

розміщення реклами – 65,4 тис.грн;

Частина чистого прибутку комунальних підприємств –

надійшло 57,4 тис.грн, виконання – 100,7% (+0,4 тис.грн)

До 2018р. ↑ «+40,6 тис.грн або більше ніж у 3  рази»
За фінансовими результатами отримано більше коштів  від КП «Асорті» 

на 12,5 тис.грн, КП «Білгород-Дністровське БТІ» на 30,3 тис.грн. 



Кошти від реалізації безхазяйного майна, 

спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні 

цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 
– надійшло – 7,0 тис. грн, виконання – 100,0%

У 2018 році коштів до бюджету не надходило.

Рентна плата за користування надрами – надійшло 

63,7 тис.грн, виконання – 100,3% (+0,2 тис. грн)
Кошти надходять з 2019 року.



Трансфертів до загального фонду надійшло –

240 974,1 тис.грн, виконання – 97,2%,( - 6922,4 тис.грн) 

До 2018р.  «- 6508,2 тис.грн або  -2,6%».



Спеціальний фонд: надійшло 21 570,0 тис.грн,

виконання 110,1%, (+ 1985,4 тис.грн) 

До 2018р.   «-1442,0 тис.грн або  - 6,3%».



Екологічний податок: надійшло 148,5 тис.грн,

виконання 114,2%, (+18,5 тис.грн)

До 2018р. «- 18,5 тис.грн або  - 8,2%».
В порівнянні з минулим роком менше сплатили податку (25%): КП «Білгород-

Дністровськводоканал» на 2,6 тис.грн, ТОВ РЗК «Південний» на 21,1 тис.грн.

Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища надійшло 340,3 

тис.грн, виконання 48,6%, (-359,7 тис.грн)

До 2018р.    «- 278,0 тис.грн або  - 45,0%».
Білгород-Дністровською філією ДП «АМПУ» проведено менший обсяг днопоглиблювальних 

робіт в Дністровському лимані ніж у минулому році.

Надходження коштів від продажу земельних ділянок: надійшло 455,4 

тис.грн,  виконання – 31,6%, (- 984,3 тис.грн.)

До 2018р.   «- 955,6 тис.грн або  - 67,7%».
На деякі  земельні  ділянки не було бажаючих прийняти участь у земельних торгах.

Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури 

міста: надійшло 692,4 тис.грн, виконання – 100,3%, (+ 2,4 тис.грн)

До 2018р.   «- 427,1 тис.грн або  - 38,2%».
У 2018 році надійшли кошти по договору з ТОВ «Інстрейт», укладеному у 2017 році на суму 

1046,0 тис.грн.



Власні надходження бюджетних установ:

надійшло – 11 811,4 тис.грн 

виконання 139,1%, (+ 3 321,0 тис.грн)

До 2018р.   « - 1 580,6 тис.грн або  - 11,8%».



Структура бюджету розвитку міста 

Білгорода-Дністровського за 2019 рік.

Надійшло 38 674,0  тис.грн



Виконання видатків бюджету міста Білгорода-Дністровського за 2019 рік складає                
520 735,7 тис. грн., у тому числі загальний фонд бюджету – 465 693,0 тис.грн, або 97,7% 

річного плану та спеціальний фонд – 55 042,7 тис.грн., що становить 103% річних 
кошторисних призначень. 

Загальний фонд; 
465693,0; 89%

Спеціальний фонд; 55042.7; 
11%

Структура видатків бюджету м. Білгорода-Дністровського
за 2019 рік (тис. грн.)



Найбільш питому вагу загального обсягу видатків бюджету (520 735,7 тис. грн.) складають видатки
на фінансування галузей соціально-культурної сфери – 79%, видатки на житлово-комунальне господарство
(54 020,9 тис. грн.) склали 10%, діяльність органів місцевого самоврядування (41 023,5 тис. грн.) 8%.

Органи управління, 
41023.5, 8%

Орган освіти, 
201187.4, 39%

Орган охорони 
здоров'я, 68692.4, 

13%

Соц. Захист та соц. 
забезпечення  , 

10145.5, 2%

Орган культури, 
19229.4, 4%

ЖКГ;54020,9; 10%

Трансферти селищам 
та іншим бюджетам, 

9112.0, 2%

Субвенції з Держ 
бюджету на 

соціальний захист, 
96549.1, 18%

Інші програмит, 
4466.0, 1%

Фізична культура і 
спорт; 16309,5; 3%

Структура виконання видатків міського бюджету 
м. Білгорода-Дністровського за 2019 рік   (тис. грн.)



За економічною ознакою майже половина загального обсягу видатків – це витрати на оплату праці 

з нарахуваннями працівників бюджетних установ міста, надання державної допомоги, пільги, 

житлових субсидій та інших виплат населенню. В цілому на захищені статті спрямовано 425 273,1 

тис. грн., що становить 81% загального обсягу видатків.

Оплата праці з 
нарахуваннями, 
280959.3, 54%Медикаменти; 2031.8; 

Продукти харчування; 
13681.4; 2%

Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв, 26191.5, 5%

Трансферти з бюджета 
міста (селишам, держ. 
бюджету), 8712.0, 2%

Соціальне 
забезпечення, 
102409.1, 20%

Капітальні видатки, 
45647.2, 9%

Поточні трансферти 
підприємствам, 

14325.2, 3% Інші поточні видатки, 
26778.2, 5%

Структура видатків бюджету м. Білгорода-Дністровського 
за статтями видатків (тис. грн.)



Видатки спеціального фонду бюджету (55 042,7 тис.грн) передбачені за рахунок таких 

джерел надходжень: бюджет розвитку – 42 457,4  тис.грн. 

(з них 29 442,2 за рахунок передачі коштів с загального фонду); власні надходження 

бюджетних установ – 11 992,2 тис.грн; природоохоронний фонд – 585,1 тис.грн.) 

Бюджет розвитку, 
42457.4, 77%

Інші капітальні видатки; 
8.0; 

Власні надходження 
бюджетних установ, 11992.2, 

22%
Природоохороний фонд, 

585.1, 1%

Структура видатків спеціального фонду за 2019 рік
м.Білгород-Дністровського (тис. грн.)



Галузь освіта, 4913.6, 12%

Галузь охорони здоров`я, 
2817.6, 7%

Галузь культура, 338.1, 1%

Галузь фізична культура, 
9130.0, 21%

Соціальний захист та 
соціальне забезпечення, 

1433.1, 3%Житлово-комунальне 
господарство, 3068.1, 7%

Кап. ремонт доріг та 
тротуарів, 9794.1, 23%

Внески в статутний капітал 
комунальних підприємств, 

8280.7, 19%

Управління, 1488.6, 4%

Трансферти селищам та 
іншим бюджетам, 1063.5, 

3% Інші поточні видатки; 
130.0;

Структура видатків бюджету розвитку за 2019 рік
м.Білгород-Дністровського (тис. грн.)



ОСВІТА
За звітний період видатки на освітню галузь проведені в сумі 201 137,1 тис.

грн., в тому числі за загальним фондом 185 719,2 тис. грн., або 98,4% планових
показників, спеціальним фондом 15 417,9 тис. грн., або 95,5% кошторисних
призначень.

Основним напрямком використання коштів є загальна середня освіта, на
яку спрямовано 131 363,2 тис. грн., з них 78 938,1 тис. грн. кошти освітньої субвенції
з Державного бюджету.

В 2019 році до бюджету міста Білгорода-Дністровського було виділена
субвенція Державного бюджету на проведення видатків місцевих бюджетів на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі
971,9 тис. грн., яка була направлена на придбання оргтехніки, комп`ютерного
обладнання для оснащення інклюзивно-ресурсного центру, а також оплата праці.
Була виділена субвенція Державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 1 009,9 тис.
грн., яка була направлена на придбання оргтехніки, меблів та дидактичних
матеріалів для початкової школи. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
(інклюзивно-ресурсний центр) в сумі 363,0 тис. грн. Також була виділена субвенція
на реалізацію заходів на підвищення якості освіти у сумі 447,6 тис. грн., яка була
направлена на придбання послуг з доступу до інтернету закладів загальної
середньої освіти.



Виконання видатків по галузі освіта за 2019 рік.



Оплата праці з 
нарахуваннями, 
155331.9, 77%

Медикаменти; 138.0

Продукти харчування, 
13437.0, 7%

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв, 

16210.97198, 8%

Соціальне 
забезпечення; 39.3; 

Капітальні видатки, 
8279.6, 4%

Інші поточні видатки, 
7700.4, 4%

Структура видатків по галузі освіта
за економічною ознакою (тис. грн.)



Придбання для закладів освіти
Парти на одного учня, шафи для учительського приладдя, дидактичний матеріал, 

проектори, інтерактивні дошки, облаштування комп`ютерних класів



Капітальні вкладення по дитячим 
навчальним закладам

КЗ ДНЗ №1 «Малятко»

КЗ ДНЗ №3 «Дзвіночок»



Капітальні вкладення по загально-освітнім 
навчальним закладам

Заміна вікон ЗОШ №11

Заміна вікон ЗОШ №1

Ремонт туалетів ЗОШ №3



За звітний період видатки по галузі охорона здоров`я проведені
в сумі 68 692,4 тис. грн., в тому числі по загальному фонду
65 874,8 тис. грн., або 98,02% планових показників, спеціальному
фонду 2817,6 тис. грн., або 96,5% кошторисних призначень.

В 2019 році місту Білгород-Дністровському доведена субвенція з
Державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань в сумі 172,58 тис. грн., субвенція з місцевого
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за
рахунок коштів медичної субвенції (централізовані заходи з лікування хворих
на цукровий та нецукровий діабет)в сумі 2 924,97 тис. грн. Також у минулому
році до бюджету міста Білгорода-Дністровського була передана державна
медична субвенція з бюджету Маразліївської сільської ради в сумі 4 102,58
тис. грн. для співутримання КНП «Білгород-Дністровська міська
багатопрофільна лікарня».

ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я 



Видатки за рахунок коштів медичної субвенції з Державного бюджету у 2019 році 
склали 53 954,8 тис. грн.

Оплата праці з 
нарахуваннями, 

52104.0, 97%

Медикаменти; 
1208.7; 2%

Продукти харчування; 
190.3;

Пільгові пенсії; 
224.9; 

Інші поточні видатки, 
226.8, 1%

Структура видатків бюджету галузі за рахунок медичної субвенції
(тис. грн.)



Видатки за рахунок власних доходів бюджету міста Білгорода-Дністровського та 
лікарні склали – 9 911,4 тис. грн.

Оплата праці з 
нарахуваннями, 349.9, 

4%

Медикаменти, 509.3, 
5%

Продукти харчування; 
40.0;

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв, 

4682.7, 47%

Пільгові медикаменти 
та зубопротезування, 

1141.6, 12%

Капітальні видатки, 
1088.9, 11%

Інші поточні видатки, 
2099.0, 21%

Структура видатків за рахунок доходів міста 
та власних надходжень лікарні (тис. грн.)



Обладнання для галузі охорони здоров`я
Тонометр LD-80, шафа медична, інгалятор ультразвуковий 402В, принтер, лічильник лейкоцитарний С-5, система

для комплексного прибирання Aquva, гістероскоп, електрокардіограф 6/12 канальний EGG600G,шприцевий насос

BeneFusion SP3, шприцевий насос М200А, стіл ОМ-83, стільці ИКО, ПК у зборі, ліжко доросле, матрац 2-х секційний

з дезінфекційним покриттям, кушетки, пульсоксиметр ВР-10М



Капітальні вкладення галузі 
охорони здоров`я

Амбулаторія сімейної медицини

на Свято-Георгіївській

Реабілітаційний центр

Інфекційне відділення 

міської лікарні



КУЛЬТУРА

За минулий рік видатки по галузі культура виконані в сумі 19 229,4 тис. грн., в тому числі
за загальним фондом 17 855,5 тис. грн., або 98,1% планових показників, спеціальним фондом
1 373,9 тис. грн., або 86,2% кошторисних призначень.

Основним напрямком використання коштів є школи естетичного виховання на які
спрямовано 6 724,3 тис. грн., з них кошти, як плата за навчання 663,2 тис. грн.

КУЛЬТУРА

Бібліотеки 

4 614,4 тис. грн.

Музеї і виставки

2 263,8 тис. грн.

Палаци і 
будинки 
культури

3 888,2 тис. 
грн.

Школи естетичного 
виховання 

(музична, художня 
та гуртки) 

6 724,3 тис. грн.

Інші заклади та 
заходи 

1 494,6 тис. грн.

Капітальні 
видатки 

244,1 тис. грн.



Оплата праці з 
нарахуваннями, 

15491.9, 81%

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв, 

1142.7, 6%

Соціальне 
забезпечення; 6.0; 

Капітальні видатки, 
483.4, 2%

Інші поточні видатки, 
2105.5, 11%

Структура видатків галузі за економічною ознакою (тис. грн.)



Придбання для закладів культури
Експозиційне обладнання



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
За звітний період видатки на галузь соціальний захист та соціальне забезпечення

проведені в сумі 106 694,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 105 224,2 тис. грн., або
94,5% планових призначень, спеціальний фонд 1 470,4 тис. грн., або 75,5% кошторисних
призначень.

Основним джерелом фінансування галузі соціальний захист та соціальне забезпечення
являється Державний бюджет 96 549,1 тис. грн., інша частина видатків складає міський бюджет
10 145,5 тис. грн., в тому числі загальний фонд 10 082,7 тис. грн. та спеціальний фонд 62,8 тис.
грн.

Субвенція з Державного 
бюджету 

95 141,47 тис. грн.

Заклади соціального 
забезпечення

5 329,54 тис. грн.

Заходи соціального захисту 
та соціального забезпечення

4 815,96 тис. грн.

Субвенція з обласного 
бюджету на виконання 
інвестиційних  проектів 

(придбання житла дітям-
сиротам)

1 407,648 тис. грн.

Соціальний захист 

та соціальне 
забезпечення



Оплата праці з 
нарахуваннями, 3953.2, 4%

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв; 

95.8; 

Соціальне забезпечення, 
99152.8, 93%

Капітальні видатки, 
1407.6, 1%

Продукти харчування, 
585.4, 1%

Медикаменти; 14.0; 

Інші поточні видатки, 
1485.7, 1%

Структура видатків галузі за економічною ознакою (тис. грн.)



ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
В 2019 році видатки по галузі фізична культура проведені в обсязі 16 309,5 тис. грн., в

тому числі по загальному фонду в сумі 7 179,45 тис. грн., або 98,9% планових призначень,
спеціальний фонд 9 280,02 тис. грн., або 99,9% кошторисних призначень.

Основним напрямком використання коштів є утримання Дитячо-юнацької спортивної
школи, на яку спрямовано кошти місцевого бюджету 5 168,07 тис. грн. Також капітальні ремонт
оглядових трибун з підтрибунними приміщеннями стадіону ДЮСШ, будівництво спорт.
комплексу по вулиці Сонячний за рахунок співфінансування з обласним бюджетом,
реконструкція спорт. майданчика по вулиці Белинського та капітальний ремонт спорт.
майданчика по вулиці Козацькій у сумі 9 130,02 тис. грн.

Дитячо-юнацька спортивна школа

5 168,07 тис. грн.

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

554,69 тис. грн.

Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з 
фізичної культури   1 456,7 тис. грн.

Капітальні видатки

9 130,02 тис. грн.



Оплата праці з 
нарахуваннями, 

5628.3, 35%

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв, 

403.8, 2%

Соціальне забезпечення, 
113.4, 1%

Капітальні видатки, 
9130.0, 56%

Медикаменти; 5.0; 
Інші поточні видатки, 

1029.0, 6%

Структура видатків галузі за економічною ознакою (тис. грн.)



Капітальні вкладення в галузі 
фізичної культури та спорту

Спортивний комплекс 

по вул. Сонячній

Спортивний майданчик

по вул. Бєлінського

Під трибунні приміщення стадіону ДЮСШ (манеж)



УПРАВЛІННЯ
У 2019 році видатки по галузі управління проведені в сумі 41 023,5 тис. грн., в тому

числі по загальному фонду 39 250,31 тис. грн., або 99,4% планових призначень, спеціальному
фонду 1 773,22 тис. грн., або 95,5% кошторисних призначень.

Оплата праці з 
нарахуваннями, 

36242.2, 88%

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв, 

873.7, 2%Капітальні видатки, 
1674.7, 4%

Інші поточні видатки, 
2232.9, 6%

Структура видатків галузі за економічною ознакою (тис. грн.)



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

За звітний період видатки на галузь житлово-комунального
господарства проведені в сумі 54 020,9 тис. грн., в тому числі по
загальному фонду 32 154,8 тис. грн., або 98,4% планових показників,
спеціальному фонду 21 866,1 тис. грн., або 89,8% кошторисних призначень.

Основним напрямком використання коштів є дорожнє
господарство, на яке спрямовано 14 407,9 тис. грн., з них 1 235,0 тис. грн. -
субвенції з обласного бюджету, 13 172,9 тис. грн. - з місцевого бюджету.



Капітальний ремонт 
ліфтів, 316.5, 1%

Заходи по програмі 
підтримки ОСББ, 598.5, 

1%

Заходи 
природоохоронного 

фонду, 585.1, 1%

Дорожне господарство, 
14407.9, 27%

Бюджет участі, 743.7, 1%

Видатки згідно 
програми підтримки 

ЖЕО-1, 655.8, 1%

Внески до статутного 
капіталу комунальних 
підприємств, 8280.7, 

15%

Фінансова підтримка 
комунальних 

підприємств, 9625.0, 
18%

Утримання Управління 
капітального 

будівництва, 1359.9, 3%

Утримання МЦ 
"Благоустрій", 15331.4, 

28%

Інші об`єкти ЖКГ, 
2116.4, 4%

Структура видатків галузі житлово-комунального господарства

за статтями (тис. грн.)



Придбання спецтехніки та устаткування для 
житлово-комунального господарства

Рециклер асфальту РА-800

Інфрачервоний нагрівач асфальту –

комплекс МИРА-3

Сміттєвози з боковим 

завантаженням на шасі МАЗ



Капітальні вкладення в галузь житлово-
комунального господарства 

Реконструкція тепломереж 

по пров. Офіцерський
Реконструкція тепломереж 

по вул. Франко

Ремонтні роботи на КНС №2 

по вул. Кишинівська



Капітальні вкладення в ремонт 
дорожнього покриття

вул. Шабська вул. Бугазька

вул. Франко вул. Першотравнева



Капітальні вкладення в ремонт тротуарів

вул. Франко вул. Ізмаїльська

вул. Шкільна



Капітальні вкладення у між дворові проїзди
вул. Перемоги

вул. Ізмаїльська



ІНШІ ВИДАТКИ
За 2019 рік інші видатки проведенні в сумі 4 525,0 тис. грн., в тому числі загальний

фонд складає 2 672,02 тис. грн., спеціальний фонд 1 852,98 тис. грн., з них:

Розроблення схем та 
проектних рішень 

масового застосування, 
623.4, 14%

Інші заходи щодо 
соціально-економічного 

розвитку, 71.5, 2%

Заходи по програмі 
"Підтримка малого та 

середнього 
підприємництва у місті 
Білгород-Дністровський 

на 2017-2018 роки", 
29.1, 1%

Заходи в галузі 
туризму та курортів; 

18.0; 

Членські внески до 
асоціації органів 

місцевого 
самоврядування, 28.1, 

1%

Утримання КП 
«Департамент 

муніціпальної безпеки», 
217.5, 5%

Заходи по програми 
"Сприяння підготовки 
молоді до служби в 

Збройних силах України 
та інших військових 

формуваннях на 2015-
2018 роки", 61.7, 1%

Субвенції з місцевого 
бюджету на виконання 

програм соціально-
економічного та 

культурного розвитку 
регіонів за рахунок 
залишку субвенції з 

держ бюджету; 1973.2; 
44%

Утримання ТРК "Новини 
Придністров`я" та 

заходи в сфері 
висвітлення діяльності 

органів місцевого 
самоврядування, 1443.4, 

32%

Структура інших видатків міського бюджету 
м. Білгорода-Дністровського за 2019 рік (тис. грн.)



Інші придбання 

Відеокамера, мікрофон, системний блок, радіосистема



Капітальні трансферти селищам

Заміна вікон 

Сергіївської ЗОШ №8
Встановлення зупинок 

в смт. Сергіївка



Капітальні трансферти до державного 
бюджету

Бензиновий генераторВодяна помпа

Пристрій пуско-заряднийРучна лебідка


